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Rio de Janeiro, 1 de Maio de 1926

AN NO I

Numero avulso 600 rs. \ã|s|*aÈÉ*>/ Nos estados 800 rs.

Piiiliiaçãi bimensal k Radio tillyra dislritaida entre e sócios da Haíin Saciedade do lio de Janeira

os novos estatutos da Radio Sociedade do Rio de Janeiro

Por convocação do seu Presi-

dente Prof. H. -Morize reuniu-
se no dia i" de Majo p. p. com
grande concurrencia. a Asseru-
Tiíéa Geral dos sócios effectivos
da Radia Sociedade do Rio 3e
Janeiro . Ao abrir a sessão o
professor Morize congratuiou-

oTande desenvolvimento da ins-

tituição e desde logo propoz, sob
applausos dos presentes, que se

!anqasse em acta um voto de
agradecimento ao orofessor ~Ro-
quette Pinto, dedicado Director
Secretario pelo muita que ali

Passou depois a, relembrar os
pontos principaes de que se tem
occupaido a actual "Directoria da
Radio Sociedade, terminando
por pedir á Assembléa que dis-

cutisse e approvasse os actos da
mesma Directoria até agora pra-

ticados, alguns da maior impor-
ianc ia pa,ra o futuro da Socie-

dade.
O Relatório apresentado a 20

de Abril e já publicado foi ap-
provado com um voto de lou-

vor aos Directores da Radio
Sociedade^ proposto pelo Sr.
Alvaj-o Alberto. Em seguida te-

ve a palavra o prof. Ro-quette

Pinto que na qualidade de Se-
cretario Jeu as emendas dos Es-
tatutos propostos pelo Conselho
Director. Estudados demorada-
mente todos os n.rtigos depois de

3 Cm . Alví 1 Al-tre os quaes (

berto, Prof. Francisco Venân-
cio, Prof. Francisco Laifavette,

Srs. Demócrito Seabra. Moraes
Rego, Marin Saraiva, Juvenil

Pereira. Amador Cysneiros, Er-
nesto Ottero. Eugénio Hime, fo-

ram approvados com a redacção'

ESI .VTUTOS DA RADIO
SOCIF.DADE

Artigo i" — A Radio Soe
ade do Rio de Janeiro, fum
a em 20 deAbril de 1923 t

10 Riu de Janeiro e funecío

íorã por tempo indeterminado
Artigo 2° — A Radio Socie

a ) grupar e promover mutua
'elações entre os estudioso;

.m adores e iuteressados na T
>. F. ( Radíotelephonia e ra
iioiclograpliia e assumptos cor
elatos)

;

b) facilitar aos seus membro:
1 estudo e a pratica dos metho
os, processas e progressos d;

.', S. F- vulyarizando-a medi
nte conferencias, puLlicaçõo'?

públicos, demonstra
praticas e quaesquer ou

Vil.- offi

ab aihando
ís públicos

er em sua sede uma

.im laboratório de en-
:ificns_para seus meni

(' Broadcasting
) detidamente

tonsada pelo governo para. ir-

radiar conferencias, concertos,



'ELfigfeON

rtigo 12" — A Rri(

tildo pelo Conselho Dir

Hoje a Radio Saci

COtB elles claramente
os - BZ i AB e BZ i AC envia-

I
Q" — O Conselho Di- npn uma carta á Q. S. T.

iderá conferir os titu- passando um amistoso sabo-

que sahem da sua faixa Ie^al de
relevantes serviços ao 40 metros e vem atrapalhar os
Radio Sociedade, á .-"i-e.mencanoj!. Doutrina de



ÍON

ALTO FALANTE

O mármore, que é tao usado
no.s quadros de distribuição das
usinas, e um mão isola nte para
as correntes de alta frequência
Para d radio não serve. Em
compensação, ha uma substan-
cia de que até agora pouco se
tem usado, o enxofre, cujas pro-
priedades, como isolador, são
excellentes. Alem disso é fa-
cilmente trabalhado a quente,
visto que pode ser fundido nas
formas desejadas e prende mui-
to bem os parafusos e peças
metálicas uelle collocadas. A
constante dielectrica do enxo-
fre é 4. E' material de baixa
perao.

Os semfUiítas que já não são
calouros sabem que são os trans-
formadores de audio frequên-
cia os maiores inimigos da bua
recepção

.

Em geral são elles -que distor
sem os sons. Felizmente come-
çam agora a surgir no mercado
transformadores ajustáveis, sus-
ceptíveis de fornecer sons pti-

dial.

Em Q S T de Abril de 1926

teressante mensagem do Rio a
Norte America por R 2 1 VC a
114:31,— 4NT.C. Lacombe

deiro artigo sobre o desenvolvi-
mento ,1o T. S. F. no Brasil.
Foram mais de 500 palavras en-

líealiuente OK dos allemães.
ou, como dizem os americanos
EB ffir

Estas palavras são de Joy El-

Ha nos Estados Unidos 25
milhões de crianças que fre-

de um milhão, aprendem a raes-

cada escola tivesse o seu rece-
ptor, a mesma lição poderia ser

ministrada a todos. Cada esco

tenção ãs possibilidades deste

! talvt

a maior contribuição ate agora
feita ã instrueção popular de-
pois Sa imprensa descoberta no
meiado do século 15."
FoT mais ou menos o que dis-

se Einstein na Radio Socieda-
de em 1025. E foi o que se dis-

se em 192.1 por occasião da sua
fundação.

EXPEDIENTE
Publicação de Radio Cultu-

ra distribuída aos s°ci<>s da Ra-
dio Sociedade do Rio de Ja-

,
neiro e mantida exclusivamen-
te pelas seus annunciantes e
leitores.

" Electron,, Hicada nos

En
tOss...

telej lata

Director: RDUUETTE PINTO

Numero avulso 600, na Ca-
. pitai e 800 rs. nos Estados.

Toda correspondência de re-
ils cí.j dove ser riirigid;. a
Haauette Pinto, Director.

I l«s jori D3pri,íB3í!t>,i -, « tn

-

ir.(.!-ciat _(fíví_sei- rliriaísls L

Flsilscgie: Pavilhão Tíítsít >

siuvauu — Av. das Kà-.úes —
Rio - Telephone Central 2074.

Officinas e Gerência - Rua ,

dos Inválidos. 35, Rio de Ja-
neiro — Telephone Central

1 1054.

Ypi-

Em Ma.nninghtou, W. Vd..
Estados Unidos da America, o
problema da boa e cómoda re-

cepção foi resolvido de um mo-
do muito pratico pelos espertos
manningbtonenses.
Fizeram uma sociedade e com-

praram um bom a.pparelho cuja
manutenção está a cargo de um
excel lente operador. Mensal-
mente todos os sócios concorrem
com uma pequena, quota desti-

nada a esse serviço. Do posto
receptor partem os fios que dis-

tribuem a musica e as noticias

pelas 200 habitações da -idade.

Que tal 'parece este processo
aos nossos bons amigos do in-

\oticia transmittida num in-

va.llo da opera Mefistophe-
. 28 de Abril de 1926

:

iegressou de sua viagem ao
te da Republica o Professor
íta Lima, Membro do Con-
10 Director da Radio Socie-
;e. O Professor Tosta" Lima

1 do Pará o progranimã da
lio Sociedade podendo mes-
recijiihccer a voz do "spea-

O Sr. E. Murrav, secretario
dos Correios da Inglaterra con-
versou pelo T. S. F. da sua
residência em Londres, no tnez

de "Março p. p. com o Sr.
Shaughnessv, engenheiro dos
Correios de" New York, tão fa-

ilmentc como qualquer cidadão
fala da Tijuca para Copacaba-
na. "Tão facilmente é um modo
de dizer. O cidadão da Tijuca
leva meÍa_hora para conseguir
queThe perguntem:



ELECTKON

Radio Sociedade do Rio de Janeiro

S Q 1 A Onda : 400 metros

Programma da Primeira Quinzena de Maio

PROGRAMMAS FIXOS:

&-I3 ás 13 horas — "Jornal do

Meio Dia" (noticias extrahidas

dos jornaes da manhã. Abertura

das bolsas úc algodão, assucar c

café. Cambio do Banco do Brasil

Abertura da Boísa de café de
Santos) —-Supplemento musical.

17 ás iS horas e 15 m.—"Jor-
nal da Tarde" — Supplemento
musical . Quarto de hora infantil

(17b. 4Sin.) — Previsão do tem-

po: fechamento das bolsas de

algodão, assucar, café, cambio c

[itulos.(JÍLh_) —.Notas e noti-

20 as 2oTToras e 20 minutos—
"Jornal da Noite" (Secção noti-

22 horas e 30 minutos —Sup-
plemento commercial e economi-
co do "Jornal da Noite'-—Dia-

nutos ás 21 horas, haverá um
intervallo para a recepção doa

signaes horários transi ifiiiúlo.-

pela Estação do Arpoador.

SABHADO, i DE MAIO

12 ás 14 hs. — "Jornal do
Meio Dia"— Pagina domestica.

17 às "18 hs. lêffl. —Musica
nela orchestra da"Sorveteria Al-
vear, regida pelo Maestro Pi-

ckman — (17 ás 18 hs. 4.in1.)— Quarto de hora infantil, pe-

lo Snr. Edmundo André (17 h.

Lyrica da Empresa Paschoal

12 ás 14 hs. — "Jornal do
Meio Dia" — Pagina sportiva.

%l hs.-—Transmissão da men-
sagem do Sr. Presidente da
Republica ao Congresso Nacio-

15 hs. — Transmissão da
opera cantada no Theatro João
Caetano pela Companhia Lyri-

ca da Empresa Paschoal Segre-

iNota — A' noite não haverá
irradiarão por ter de se reunir,

no_Pavilhão Tcheco-Slovaco, a

Academia Brasileira de Scien-
cias, em sessão commemorativa

45 l.)

I
ornai da Ta.rdc ÇjS h

.

)

20 ÍTsr— "Jornal dTXcTte".
2ohs. igm. — Licção de in-

glez pelo Prof. L. E. Moraes
Costa.

2ohs. 40111. — Palestra sobre

litteratura Tranceza pela Srta.

Máfia Velloso.

2ohs. 4Sm. — Licção de phy-
sica pelo Prof. Francisco Ve-
raneio Filho.

DOMINGO, a DE MATO

2ohs. 4.sm. — Transmissão
da opera cantada no Theatro
João Caetano pela Companhia

TERÇA-FEIRA, 4 DE MAIO' 45 "O

Me
as"i4 is. — "Jornal do

1 Dia" — Pagina agrono-

17 ás 18" hs. iSlfl. — Musica
pela orchestra da Sorveteria AI-
vear, regida pelo Maestro Pi-

ckman — (17 ás 18 hs. tfm.)
— Quarto de hora infantil, pe-

RADIO CLUB DO BRASIL
Estação S. Q. I B
Onda — 320 metros

Potencia — 500 watts

IRRADIAÇÕES DIÁRIAS
A'a 13 — 13,30. — 16 — 17— 19 — 20.30 — 20,55 —

21,02 e 21,20 horas
com programmas variados de
concertos, palestras humorís-
ticas, discos. conferencias,
canto, solos. Informações com-
merciaes. meteorológicas, etc

Edificio do Lyceu de Artes e

Offieios. Teleplione: Central
239

ia Srta. Maria Luiza Alves —
(17 h. 45 m.)
— Jornal da Tarde (18 h.)

20 hs. —! "Jornal da Noite".
20 hs. I5m. — Licção de 111-

glez pelo Prof. L. E. de Mo-
raes Costa

.

20 hs. 4om. — Licção de his-

toria ào Brasil pelo Prof. Mar-
cos Baptista dos Santos.

20 hs. 45m. — Palestra so-

bre assumptos de cnlrmca pelo

Prof. Custodio José da Silva.

QTTARTA-FEIRA, g DE MAIO

»""* I4~hs. — "Jornardo
Meio Dia" — Pagina litteraria.

17 às iS hs. igm. — Musica
pela orchestra da Sorveteria AJ-
vear, regida pelo Maestro Pi-

ckman — f 17 ás 18 hs. 45m.)
— Ouarto de Jiora infantil, pe-

Srta. Stella Vilmar (17 h.

ai da Tarde fi8h.)
20 hs. — "Jornal da Noite".
2ohs. 45111. — Transmissão

da opera cantada 110 Theatro
João Caetano nela Companhia
Lyrica da Empresa Paschoal
Sesreto.

Nota — No intervallo do i°

nara o 2n acto — Trovas pelo

Dr. Adelmar Tavares.

No intervallo do 2* para o 3°

acto — Palestra por Guy de

QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO

12 ás t4 hs. — "Tornai do
Meio Dia- — Pagina infantil,

pelo Dôdô.

17 ás 18 hs. 1501. — Musica
pela orchestra da Sorveteria Al-
vear, "~r*gTda pelo' Maestro Pi-

- Ot
i Vo
1? h.

(1 18 hs.
de hora infantil, pe-

õ, Prof. João Kopke —
Tcrnal da Tarde fi8 h.)

20 hs. — "Jornal da Noite".

20 hs. 45111. — Licção de in-

glez pelo Prof. L. E. de Mo-



assumptos de hygjeae, pelo Dr.
Sebastião Barroso.
2úhs. 45m. — Licqãode por-

tutruez peto Proi. .Tose Oiticica.

21 hs. — Licção de geogra-
phia pelo Prof. Odilon Porti-

SEXTA-FEIRA, 7 DiE MAIO
12 ás 14 hs. — -Jornal do

Meio Dia" — Pagina feminina.
17 ás 18 hs. 151J1. — .Musica

pela orchestra da Sorveteria Al-
vear, regida pelo Maestro Pi-
ckman — [ 17 á s 18 hs. 4JOI,

)

— Quarto de hora infantil, pe-
la Srta. Maria Luiza Alves —
d? h. 45 m.)
—

.1 ornai da Tarde (18 li.)

20 hs. — "Jornal da Noite".
20 hs. ism: — Palestra pelo

Dr. Alberto Costa.
20I13. 4Sm. — Transmissão

da opera cantada no Theatro
João Caetano pela Companhia
Lyrica da Empresa Paschoal
Segreto

.

Nota — No intervallo do j°

para o 2° acto — Palestra de
Gny de Maiipaut.

8ABBADO, 8 DE MAIO

12 ás 14 hs. — "Tornai do
Meio Dia" — Pagina domestica.

1? ás 18 hs, 15111. — Musica
riela orchestra da Sorveteria Al-
vear, regida pelo Maestro Pi-
ckman — (17 á s 18 hs. «m.) v

— Ouarto de hora infantil, pe-
la Srta Stella Vilmar (17 h.

— Jornal da Tarde fiSh.)
20 hs. — "Jornal da Noite' 7

.

<2ohs. ism. — Licção de in-

glês pelo Prof. L. E. de Mo-
raes Costó.
2ohs. 4om. — Palestra sobre

litteratura franeeza pela Srta.
Maria Velloso — Licção de phy-
sica pelo Prof. Francisco Ve-
nâncio Filho.

DOMINGO, 9 DU MATO

Transmissão da opera cantada
no Theatro João Caetano pela
Companhia Lyrica da Empresa
Paschoal Segreto.
Nota — Nos jornaes do dia

será indicada a opera a trans-
mittir, bem como a hora da

Meio Dia" — Pagilfa spurtiva

i ,hs. Musi

de

peia orchestra da t
vear, regida pelo .Maestro
L-kman — ( 17 ás 18 hs. 4511— Ouarto de hora infantil,

la Srta. Maria Lniza Alves
U?*S. 45 m.)
— Jornal da Tarde ('18 h.)

20 hs. — "Jornal da Noin
20 hs. 15 m. - "Quarto

hora litteraiio da Revista Phoe

2ohs. 45m. — Transmissão
da opera cantada no Theatro
João Caetano pela Companhia
Lyrica da Empresa Paschoal
Segreto.

Nota — No intervallo do 1°

para o 3° acto — Palestra de
Guy de Maupant.

TERÇA-FEIRA, n DE MAIH

Mei
14 hs. — "Jornal do
ia" — Pagina agrono-

17 as 18 hs. 15111. — Musica
peta orchestra da Sorveteria Al-
vear, tegida pelo ^Maestro Pi-
ckman — (17 ás 18 hs. 4^1.)— Jornal da Tarde (18 h.)

20 hs. — "Jornal da Noite"'.

2ohs. 151U. — Licção de in-

glez pelo Prof. L. E- Moraes
Costa.

20 hs. 30 m. — Licção de
Historia do Brasil, pelo Prof.
Marcos Baptista dos Santos.
20 hs. 45m. — Palestra so-

bre assumptos de chimica pelo
Prof. Custodio José da Silva.

12 ás 14 hs. — "Tornai do
Meio Dia" — Pagina Iteraria.

17 ás t8 hs. ISm. — Musica
pela orchestra da Sorveteria Al-
vear, regida pelo Maestro Pi-
ekman — {17 ás 18 hs. 45010

Onda ~ 260 metros
Potencia — 50 watts

IRRADIAÇÕES
Nas Segundas, Quartas, Sex-

tas e Saboados. das 111

ás IS horas

nos Domingos ás <4 horas

Rua Municipal, 21 — Rio
Telephone: Norte 2722

4j ra.)
— Jornal da Tarde (iSh.)

20 hs. —
: "Jornal da Noite".

20 hs. 30 m. — Transmissão
de concerto no "studio" da Ra-
diei SocièfISSc.

Nota — A's 21 horas — Pa-
lestra por Guy de Maupant —
O programma detalhado do con-
certo será publicado jios jornaes

!

12 ás 14 hs. — "Tornai do
Meio Dia" — Pagina infantil

pelo Dõdõ.

17 ás ]8hs. 1510a. — Musica
peladorchestra da Sorveteria Al-
veaF, regida" peTo Maestro l'i-

cfcman — (17 ãs 18 hs. 45m.

)

*- Ouarto de hora infantil, pe-
lo Vovó — Prof. Toão Koplíe

(17 hs. 45 m.)— Jornal da Tarde (18 h.)

20 hs. — "Jornal da Noite".

20 hs. ism. — Licção de in-

glez pelo Prof. L. E. Moraes

20 hs. 30111. — Palestra sobre

assumptos de hygiene pelo Dr.
Sebastião Barroso.

20 hs. 4gm. — Nota c

do dae
ineção da escravidão 110 Brasil.

21 hs. — Licção de geogra-

phia pelo Prof. Odilon Porti-

SEXTA-FETRA, 14 DE MAIO

12 ás 14 hs. — "Jornal do
Meio Dia" — Pagina feminina.

17 ás 18 hs. I5m. — Musica
pela orchestra da Sorveteria AI-
vear, regirla pelo Maestro Pi-

ckman— (17 ás 18 hs. 45m.)— Quarto de hora infantil, pe-

la Srta. Maria Luiza Alves —
íí 7lis. 45»— Jornal da Tarde (18 h.)

20 hs. — "Jornal da Noite".

20 hs. rgm. — Licção de por-

tuKttez pelo Prof. Antenor Nas-
centes .

20hs. 45111. — Transmissão

Nota — A's 21 horas Pales-

tra de Guy de Maupant. — O
programma detalhado do con-

certo será publicado nos jornaes

do dia.



OS CURSOS DA RADIO SOCIEDADE

de Propaganda e Educação Sa-
nitária do Departamento Na-
cional de Saúde Publica.

só vez, doses de arsénico capa-

zes de matar hicontincnli mui-

tas pessoas.
_ .

da tolerância, estabelece-se no
organismo a solicitação fremen-
te á introduecão continua de no-

.vas doses. São assim os entor-

pecentes c enervantes — eocai-

.ua, uiorphina, tabaco . Nestes

domina o raciocínio e a vonta-

,de.

Em vez de tolerância, pode,

ao contrario, installar-se a in-

compatibilidade. Esta pode ser

de duas formas.

dm
k pn

ite do que as doses i

gum d'aquelles alimentos, sob

pena de ferozes indigestões. A
«ciência dispõe hoje de meios
.para corrigir taes estados.

A toxicomania do tabaco, o

tabaquismo, é o vicio mais es-

.palhado. Todos os fumantes lhe

reconhecem as malefícios, mas
nenhum o abandona. E' preciso

contar pouco com a vontade do

fumante. Os meios médicos são

preferíveis: — a suggestão hv-
pnotica, partilha sem doses mí-
nimas de ipeca, --ollição fraquís-

sima de nitrato de prata, para la-

var a bocca e outros.

Todos os vícios e intolerân-

cias ahi apontados são casos mé-
dicos e pelos médicos devem ser

10- Palestra Sanitária

Peste bítbonica, pelo Dr. Se-
bastião Barroso, da Secção de

Propaganda e Educação Sanitá-

ria no Departamento Nacional
de Saúde Publica.

A imprensa anda alarmada
com a possibilidade de ser visi-

tado o Rio de íaneiro pela peste

buhonica. E' de facto moléstia

seria, mais é hoje como fera
amansada, e até domesticada.

Na antiguidade, na edade-me-

dia,, até começos da edade mo-
derna, a peste produzio de fa-

indo o organismo até chegar a cto verdadeiras hecatombes.

Íose_toxica, como num copo Suppunha-se ser um castigo de

:ncir> dagua que uma gotta faz Deus e só 1

se lhe oppunham ora-

:ransbordar.

A segunda forma c a dos phe- cultos rle S. Roque, de S. Se-

lomenos chamado- anaphvlacti- bastião, a confraria dos flage-

:os. Um individuo reed 1 antes foram instituídos para
combatel-a. Em certa época se

afrto animal a pouco, dias de aceusaram índividuos de untar

ntervallo sem o menor accideu- as massanetas das portas com o

e. Ao Fim de algum tempo po- vinis da moléstia e muitos fo-

fe estabelocer-se no seu orga- ram por asso executados. Mais

nismo susceptibilidade especial tarde os iuíleus foram denun-

•óm relação a,o soro desse am- ciados de contaminar as fontes

uai, de modo que a injecção de e niaís~rte W.ooo foram massa-
crados no decorrer do século

:ará o desencandeamento fulmi- XIV,
nante de plien rimenos gravissl- Surge a idéa do contagio e s

uos que podem ir até a morte isolamentos dos doentes e as

jni poucos momentos. Certos desinfecções, elevados a excBS-
ilimentos. o ovo. o leite, a caç-

mias. A peste appareceu na En-
ados anaphy lácticos. Ha pes- rona no' século VT e a ultima

mais a peste fez os estragos tre-

mendos de outr'ora. As relações

entre os ratos e as epidemias

não haviam escapado aos anti-

gos — aos egypcios, aos israeli-

tas, aos gregos, aos romanos,
como vários documentos e fa-

ctos o attestam.

De facto a peste é antes de
tudo uma moléstia dos ratos,

transmittida ao homem pelas

pulgas.

Para comharter a peste é preci-

so combater as pulgas e afugen-
tar os ratos de sua habitação.

Em paTestra anterior já foi mos-
trado como se evitam nas habi-
tações essas duas pragas.

HISTORIA DO BRASIL

1- Dicção do Piof. Marcos

Baptista dos Saiitoa

Im v;„

Durante o século XV1I1 atftv

mas familias brasileiras que des-

variosde seus filhos á universi-

dade de Coimbra e'a outros cen-

tros europeus de instrucção su-

perior onde adquiriam a que não

existia no Brasil.

Desse modo se constituío um
núcleo de brasileiros iUustrados

;

a elles não podia ser extranho o

movimento reformador philoso-

phico e politico que ta»' caraste -

ristica e inconfundivelmente as-

signalou na Europa a supra

mencionado século.

Alem disso a revolução das

treze colónias inglezas da Amo
rica do Norte seguida da inde-

pendência das mesmas e da f. r-

mação da Republica dos libados

Unidos foi facto também de

grande monta a pssignalar o fim

quartel do século XVIII.
Essas razões todas fizeram

que doze estudantes brasileiros

da universidade de Coimbra
pensassem em trabalhar pela e-

mfcncipação do Brasil embora
tivesse resultado nulla a acção
desses patriotas.

Mais ou menos ao mesmo tem-
po o mineiro Domingos Vidal
Barbow e os fluminenses José



Maiianno Leal e José Joaquim
de Maia preoccuparam-se com o

mesmo assumpto chegando o ul-

com Thomas leíferson, minis-

tro doa Estados Unidos em Pa-
ris para lhe pedir o apoio de
sua pátria em prol do Brasil op-
primido e desejoso de Uberdade.
Essa conferencia não teve tam-
bém resultado pratico e por isso

José Joaquim de Maia relirou-
se para Lisboa onde falleceu
quando se aprestava para voltar
ao Brasil.

Vidal Barbosa regressou á
pátria e, chefiado a Minas, en-
controu muitas pessoas de desta-
que também trabalhando pela
mesma idéa em consequer.cia da
ippressão e tyranuia com que a
metrópole suffocava a coionia.

Dentre essas pessoas de des-
taque mencionemos Cláudio Ma-
noel da Costa. Thomaz António
Gonzaga, Ignacio José de Alva-
renga Peixoto, José Carlos Cor-
rêa de Toledo, tenente-coronel
T-rcire de Andrade, José de Re-
zende Costa e seu filho de egual
nome, José Alvares Maciel, o
alferes Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes, Manoel
Rodrigues da Costa (padre) e
Domingos de Alves Vieira. To-
dos esses eram poetas, juriscon-
sultos, magistrados, sacerdotes e
militares.

Tramada par elles a conspira-
ção e adoptada a divisa "líEér-
tas quce será lamen" cnmeça-

sa de Cláudio Manoel da Costa,
tomaram a deliberação de traba-
lhar pela independência e a Re-
publica. Para momento de ini-
cio da revolução foi escolhido o
da cobrança dos quintos atraca-
dos do ouro na importância de
.V305:472$300.

Os portuguezes Innquim Sil-
vério dos Reis, Basilio de Brito
Malheiro e Ignacio Corrêa Pam-
plona denunciaram a conspira-
ção ao capitão-general visconde
de Barbacena e este suspendeu
a cobrança dos impostos e Indo
commiuiicou ao viee-rei D Luiz
de Vasconcellos a quem também
chamou a attencão Dam o Tira-
dentes eme devia achar-se nn Rio
de Janeiro.

A ia de Maio de 1789 era de
facto preso no Rio. o Tiradentes
em uma casa da rua dos Lamei-
ros, hoje de Gonçalves Dias.
Foram também cffectuadas as
prisões dos outros inconfidentes

cm Minas; de tudo scieuii ficado

o governo de D. Maria 1, foi

por esta enviado ao Rio de Ja-

neiro uma alçada ou tribunal

composto de desembargadores, a

qual aqui chegou a 24 de De-

zembro de 1790.

Instaurado hnmediatamente o

processo arrastou-se longa e mo-

rosameítc por espaço de

é que
110 e quatro me*cs «j 4«^-.--

de Abril de 1792 toi proferida

a sentença condcmiiando a mor-

te os principaes chefes cujos no
:

mes foram já mencionados, a

excepção de Cláudio Manoel da

Costa que apparecera morto em

4 de Julho de 17S9.

Communicada a sentença 3-

quelU- infelizes passou a alçada

a examinar um documento se-

creto que trouxera de Lisboa

com ordem de somente depois

do veridictwi ter sido lavrado e

delle haverem sido sctentiíica-

dos os réos, ser lido.
,

Tal documento era a carta le-

gía de 15 de outubro de 1790 e

nelle a rainha D. Maria I com-

mutava. em degreto oerpetuo ou

temporário, a juizo da alçada, a

pena de morte, excepto para o

réo ou para os réos que, ainda a

juizo da mesma alçada se hou-

vessem tornado merecedores rio

castiga exemplar e, pois. indi-

gnos da clemência de sua nu-

gestade

.

Eoi, pois, commutada a pent

de morte em degredo oara todos,

excepto o Tiradentes que a 21

de Abril de 1792 foi enforcado

e esquartejado. Ainda hoie <<•

conserva na sacristia da egrpj*

da Misericórdia o crucifixo citi!

que esta irmandade acompa^ou

ao oat !Wo o m^tvr da inde-

pendência e da Republica va\

Os sacerdotes envolvidos sa

inconfidência foram julgados por

um tribunal eedesíastico e sof-

freram castigo em vários con-

ventos .

O poeta Thomaz António

Gonzaga achava-se noivo de D

.

Maria Joaquina Dorothéa de

Seixas por elle decantada sob c.

nome de UarÚiít de Dirceu i
tão

embevecido se achava ele em
seus amores que ajudava a hor-

parava para o dia das nupcas 1*

empregava para isso um r'e<l 1

de ouro que foi apprehendídi

por occasiáo do sequestro dos

Salientcu-se também muito D,

Barbara Heliodora de Alvaren-
ga, esposa de Ignacio de AJva-
reuga ; essa senhora, de auim )

varonil, impediu que seu marido,

em um momento de. fraqueza,

denunciasse os companheiros.
Dos inconfidentes houve dons

que, após o cumprimento da=

respectivas sentei] vas, regressa-

ram ao iiviwil: o padre Masoei
Rodrigues da Cosia e. José de
Rezende Costa Filho. O primei-

ro veio a ser, em 1823, depuu-
do á Assembléa Constituinte pe-

la provinda de Minas Geraes; o
segundo, depois de exercer em
Portugal cargos publico* de im-
portância veio 110 Brasil a sei

contador geral do Thesouro,
cargo em que se aposentou em
1827 ; foi alem disso, deputado

s cortes de Lisboa (1821-
1822), deputado á Assembléa
Constituinte e á primeira legis-

latura do Império (em 1823 e

de 1826 a 1829) sempre repre-

sentando a provinda de Minas
Geraes.
Como muito bem salientou

Mattoso Maia, esses dois incon-

como "Augustos e Digníssimas
Representantes da Nação no
edifício da Camará dos Deputa-
dos, sita no local da antiga Ca-
dêa Velha, onde, trista e tantos

aunos antes haviam soffrido pri-

são, haviam recebido as noticias

da candemnacão á morte e da
commutação da pena em degre-
do. Taes são as reviravoltas do
destino...

2- b « Liccões

prtfgil sfáe da monaychia

Corriam agitados è tempestuo-
sos "para Portugal as piímciros

annos do século XIX. iOesclf

1777 oceupava o throno lusitann

a rãTrnia D. Maria I, nascida

<734 e ada
D. Pedro, co

nhecido na historia portuguez;
com otifuío de rei D. Pedro III

Enviuvando em 17S6 veio a in
feliz rainha a enlouquecer en
J7g2 e i/<so facto passou dcsdi

por seu filho e herdeiro do ihro

no o príncipe D. João que nas.

cera em 1767. Este princine nfií

se Havia preparado para reinai

adquiriu a qualidade de hertleir

do fTirono quando em 1788 mor



reu seu irmão, o príncipe real

P. José, na edade de 27 ânuos;

de edade, com uma tia, a infanta
D. Maria Beneficia; 15 amos
mais edosa- que seu sobrinha e

marido

!

Desde que a insanidade men-
tal de sua progenitora o fez as-

cender á regência, dispoz-se D.
João a proseguir 11a tradicional

politica externa portugueza de
amisade e allia.nça á Inglaterra
e, conseguintemente, hostilidade

O imperador Napoleão I, or-

gulhoso de suas victorias e con-
trariado pelo insuecesso de seus
marinheiros quando em Abou-
kír e em Trafalgar tiveram de
se medir com os inglezes, resol-

veu arruinar o commercio brí

tannico e para isso decretou em
Berlim, em 21 de Novembro de
1806, o "bloqueio continental".
Foi Portugal intimado a executar
esse bloqueio e a levar a.effeito
medidas de hostilidade á Ingla-

A essa intimação suecedeu
uma phase de lastimável hesita-

ção e de grande pusilanimidade,
o que fez com que Napoleão se
alliasse ã Hespanha com a qual
firmou a 27 de Outubro de 1807
o tratado de Fontamebleau.
A esse tratado seguio-se a bre-

ve trecho a invasão de Portugal
pelas tropas do general Junot
em direcção a Lisboa a marchas
forçadas

.

Informado disso resolveu D.
João nomear uma regência do
reino composta de cinco mem-
bros e, embarcando com toda
fai real ( nobrt de

A esquadra que transportava
os fugitivos bragantinos compu-
nha-se das náos Príncipe Rua!,
Affonso de Albuquerque, Medu-
sa, Rainha de Portugal, Prínci-
pe da Brasil, Infante D. fíenri
que, das fragatas Minerva, Gol-
phinho, Martim de Freitas e de
alguns navios mercantes; escol-

o commando do almirante Sid-
nev Smith e composta das náos
Londaii, Marlbarouqh e Mo-
iwrch.

Acossada por violenta tempes-
tade a esquadra scindio-se c par-
te delia foi arribar á Bahia no
dia 23 de Janeiro de 1808; D.
João desembarcou 110 dia seguin-
te e aconselhado por José da Sil-

va Lisboa ( depois visconde ^e
Caipu') e lambem instigado pelo

diplomata inglez Lord Strang-
ford, assignou a 28 o memorável
decreto de abertura dos portos

do Brasil á navegação e ao com-
mercio das nações amigas.

Ate essa data vivera O Brasil

inteiramente privado de toda e

qualquer espécie de conimuuíca-

ção com as nações européas
;

era prohibida aos estrangeiros a
residência e até mesmo a perma-
nência demorada no Brasil

.

Quando, uma vez ou outra, al-

gum navio não portuguez arri-

bava a qualquer porto brasileiro

só se permittia o desembaíque
as tripulações e aos passageiros
sujeitando-se estes e aqueles i
mais rigorosa vigilância vexato-
toriamente exercida por escol-

tas de soldados sem a mínima
ed^laqão! Orçava em 3.500.000
habitantes a população e desta
cerca de 50 °j° era constituída

por escravos. Não -havia uma
typographia siquer ; faltavam
completamente a instrucção se-

cundaria e a superior; quanto ã
primeira era ministrada, resen-
tindo-se, porém, de notórias fa-

lhas. Só nos seminários se apu-
rava mais a cultura intellectual

e assim mesmo com o fito único
do preparo para a vida sacerdo-

tal.'

Em 1808 achava-:* no Rio de
Janeiro exercendo o cargo de
"Vice-Rey do Estado do Brasil"

o fidalgo D. Marcos de Noro-
nha e Brito, oitavo conde dos
Arcos. Desempenhava elle essas
funeções desde 180(1, era o séti-

mo e foi o ultimo vice-rei. Del-
le haviam sido antecessores des-
de a creação do vice-reinado em
1763: o conde da Cunha (D.
António Alvares da Cunha) de
1763 até 1767; o conde de Azam-
buja (D. António Rolliin de
Moura) de 1767 a i/íía; o mar-
quez de Lavradio (D. Luiz de
Almeida Portuga] Soares de
Alarcão Eça Mello e Silva Mas-
carenhas) de 1769 a 1779; D.
Luiz de Vasconcellos e Souza
(
posteriormente conde de Fi-

gueiró) de 1779 a 1790; o conde
de Rezende (D. José Luiz de
Castro) de 1790 a 1S01 ; D. Fer-
nando José de Portugal (poste-

riormente conde e marquez de
Aguiar) de 1801 a 1806.
No dia 14 de Janeiro, pois, do

precitado anno de 1808 chegou
aó Rio de Janeiro o brigue Voa-
dor trazendo a noticia da próxi-

ma chegada da faniilia real. Foi
grande o enthusiasmo da popula-
ção ao receber tal noticia; o Se-
nado da Camará tomou a si o
encargo da organização do pro-
gramma das festas.

O vice-rei, conde dos Arcos,,
por seu turno, tomou outras pro-
videncias attineutes ao aloja-
mento dos fidalgos da comitiva
e ao abastecimento de viveres á
cidade por occasião da chegada
de tao aítos personagens que,
chegados a nossa cidade no dia
7 de Março, desembarcaram no
dia seguinte 110 meio de pompo-

(Continuação)
Três dias após a chegada da

familia real organizou D. loào
o seu ministério. D'esse minis-
tério fizeram parte o conde de
Linhares (D. Rodrigo de Sou-
za Coutinho) D. Fernando Jo-
sé de Portugal e Castro (pos-
teriormente Conde e Marquez d-
Aguiar) e o conde de Barca
(António de Araújo Azevedo).
O conde de Linhares, que foi

incumbido da pasta da Guerra c
do s Negócios Estrangeiros, ha-
via sido ministro de Portugal
em Turim e em Lisboa exerceu
elevados cargos; no Brasil sali-
entou-se como administndor iu-
telligente e consciencioso; sérvio
como ministro até seu faleci-
mento que occorreu em ^6 de
Janeiro de 1812.
D. Fernando José de Portugal

e Castro vinha pela segunda vez
ao Brasil; aqui servia como ca-
pitão general 011 governador da
Bahia desde 18 de Abril de '788
até 4 de Setembro de i^oi e co-
mo vice-rei do listado do Bra-
sil desde 14 de Outubro de 1801
até 21 de Agosto de 1S06. Re-
gressando a Portugal foi nomea-
do Conselheiro de Estado e oc-
cupou a presidência do Conse-
lho Ultramarino. Acompanhan-
do ao~Brasi! .1 familia real aqui
oceupou os cargos de ministro
tio reino, presidente do real erá-
rio, do conselho de fazenda, da
junta de commercio, psnvedor
das obras da casa real e depois
ministro de estrangeiros c da
guerra. Teve a grã-cruz de
Aviz, da Torre e Espada e de
Isabel a Calliolica. Em recouhe-

João deu-lhe os títulos nobiliar-
chieos de conde Aguiar ( 17 de
Dezembro de 1808) e Marquez
TuHe Maio íle 1873).
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Ainda no exercido do cargo
de ministre da Guerra c dos Es-
trangeiros falleccu o Marquez

"tte Aguiar na nossa cidade no
dia 24 de Janeiro de 1817 oa
edade de 64 annos; íoi sepul-

tado nas catacumbas de São
Francisco de Paula.
Homem de lettras elle tradu-

ziu e annotou a "Critica" e os
"Ensaios Moraes" do philoso-
pho inglez Alexandre Pope.
Hmquanto Vice-Rei desempe-

nhou^ambem de 1802 a 1803 as

fttSCçQCS ~3e provedor da Santa
Casa da Miserícorilia.

Outro c istincto estadi ta por-
luguez qu vem nessa época ao
Brasil fo: conde da Barca
(António de Araújo A evedo

)

guc jí ha via anteriorm nte ti-

do representante dipiom tico de
Portugal ia Hollanda, a Rus-

rancit; aqui n Bràsil
promoveu a fundação da Aca-

Belias Artes Jo Rir,

de Taneir . conde d P.arca
aqui falle eu a 2i de Tunho de
1817.

A alegria popular pela chega-
da àa família real as plagas ca-

riocas (fluminenses, dizia-se en-
tãoÍJ7" íoi muitíssimo diminuída
logo que, para se aloj arem os

fidalgos e mais membros de sua
comitiva, o orincine regente
mandou pôr em pratica o "P.
R." ("pouba-se na rua", dizia-

se humoristicamente), aposen-
tado ria_forçada , obrigação de se-

rem pelos respectivos moradores
desoecupados numerosos prédios

urbanos; essa medida vexatória
deu occasião a vários episódios

1 Ím.-.-íç; nula v eis.

Como para compensar todos
esses desagradáveis incidentes
foram postas em pratica varias

excellénfes medidas: taes foram
a decreiação da Uberdade de in-

dinlría, a creação de varias e im-
portantes repartições publicas c

da Imprensa Rég'ui.

CURSO DF. GEOGRAPHIA

i-.Hcçào feio Prof. Odilon

versídade de constituição pbvsi-

ca — O território brasileiro, es-

tendtndo-se por 40 gráos, 'só é
excedido, no mesmo sentido dos
parallelos pela Rússia, hoje des-
membrada, c é approximado pe-
la China. A extensão longitudi-

nal determinando diversidsflp

grande entre as differentes 7.0-

nas e regiões do pau. A grada-
ção de climas: tórrido, tropical

e temperado, assinalando re-
giões distinctas. Equador astro-
nómico quasi no meio da bacia
Amazonica e equador thermico— a linha de maior calor —
muito acima de nossa fronteira
septentrional.

Multiplicação de caracteres di-
versos de clima e natureza pela
direcção dos ventos e correntes
oceânicas; pela estruetura oro-
graphica; pela elevação, em ta-
boleiros. do território brasileiro.

Heterogeneidade physiea pro-
vocando a de condições econó-
micas e sociaes a unidade na-
cional, apenar desses factores de
desunião. Incerteza sobre a ver-
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ea primitiva de demarcação,
o século XVIII chegava o
iii ao máximo da expansão
reitoria] : do Prata, ao sul, até
i Paraguay, o Guaparè e o Ja-
iry a oeste ; ao norte até o
to Rio Negro e seu affluente
Alto Rio Branco. Influencia
ÍS occidentes geographicos nes-
-.xpansão: os ri"? Amazonas,

iété, Parahyba e S. Francis-

Tratado de Madrid de i^go
segurando a configuração do
rãsã com pouca differença da
:tuat: perda da Colónia do Sa-
rmento e conquista do Tern-
rio das Missões. Auullação
í-ie tratado cm \'ôi . Tratado
a Sto. Ildefonso em 1777. A
nteeração do Território das
íissões, logo nos primórdios do
ículo passada, pela ousadia e
•avura dos ganchos. Incorpora-
lo de Sacramento e toda Ban-

Sylvio Salema é hdi jvvem tt

nor de bella e extensa tfos Qu

Nos templos desta capita!, su,

voe ê oui'k!a com agrada, inter

fretando os mestres sacros cujo

trechos sabe dar expressão cara

eteristica c religiosa. Sua correi

Sylvio Salema

•ligas de Radio

1 soxoridaa

(WH dos bt».

iedade c et

:anlado cm

pendência- da Cispls

1S28. Conquista da

Boi

mtal do Ur iguay

3 dessa incorporação e

Únicas modificações de
posteriores á indeptiiilenc

Uruguay; tratado cov

delimitação de fronti

Guyana Ingleza. As
fronteiras com os nossos visi

nhoSj Sua solução. Applicaçâi

do principio do "uti-possedílis"

na determinação das linhas di-

visórias . Os principaes pleitos

de fronteiras. Acção de Rio
Branco — segundo Deus Ter-
miuus da nacionalidade, na phra-
se de Alciudo Guanabara. A
questão com a Guyana Ingleza
e o laudo do rei da Itália. A
incorporação do Acre pelo Tra-

com a tado de Petrópolis, cm roni,

toes de Origens da questão brasileiro-

boliviana e consequências de sua
solução.
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.
4". palestra, peto Praf. Alba- Iraição de plama= adem»

1o 3. áe Sampaio — "Como se rfigião: Sttgaestão de. |i»c
cultivam florestas" — .Sumulai Barbosa. Sementeira e vi— Regras para florestar. Cui- de mudas para grandes pia
dados com o terreno a plantar. Numero de mudas por hect
A influencia dos formigueiros, distancia entre ellas; regr;
extínctos, segundo observação de sua plantação; cuidados co

) de Andrade — Prepa- mudas. Conselhos de Na'
ro do terreno com arivíbação v

de: conselhos de Ar:hur Ton
Filho no seu livro « Agriculta
Pratica". A escolha das arv

florestaes. Na Africa as b

neiras protegem esse
Vanta^e-s verificadas

plan
desse

cesso. Plantio de esta

res apropriadas.
Ha, pois. para pia

resta es, dois methodofi
de Andrade e Octávio Vecclii. me o terreno; um, o do plant
Xeccísidade de um serviço fio- em larga escala, onde é possiv
resta! permanente nas proprieda- o trabalho do arado; outro n;

das agrícolas. Vantagens desse grotas, morros seccos e ingr
serviço. Arhorisação de grotas, mes.

»*O»O ft >»g»0»< - -
|

- .-.:-
| &$«»«»<»»» !>^>***#*«^*^0«^*S>^«>^»*í&^>-ík?

i Estacão dos Escoteiros U Radio Sociedade

O Departamento Escoteiro da
Radio Sociedade foi criado para

Mual^-r

po escoteiro ou mesmo escotei-
ros isolados.

-

E' uma iniciativa que desper-
ta grandes esperanças e mere-
ce o maior carinho dos respon-

Na Departamento Escoteiro
os moços começam recebendo
itistrucção theoriea e pratica,
aprendem os fundamentos do T.
S. _F. e praticam a recepção,
auditiva dos signaes Morse

.
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: habilitados

i trabalha
tacão S Q I X, sob as vistas de
Alberto Conteville ( I AM), com
,o operador chefe Renato Leão
de Aquino. Os moços que a.t-

l'i] caminhados pela Radio Socie-

.dade. Dois dos primeiros esco-
teiros do Departamento foram
"íà colíocados como operadores.
Mas ao lado da radiotelegra-
phia ha todo o grande campo
radiophonico, com possibilidades

bem varia de acordo com a onda,
é claro. A afinação_do primá-
rio é feita por meio de um con-
densador variável de placas es-

paçadas (6). O condensador de
grade -e o grid-leack (7) em
ondas muito curtas são dispen-
sados. A placa, é conectada a
uma das extremidades da bobfj
na do primário atravez de dois
condensadores de passagens de
oscilladora do typo americano,
,006, em serie (8). A alvula

C.í watts) pode ser reforçada
com outra, em parallelo (9)

.

Sete e meio volts no f"
cerca de 30 milliampérc
ca, tensão de 400 a 51

lPi»-

pela grande queda do potencial

no enrollamento desta.

Um condensador de 2 mi.
shuutando a fonte de alta ten-

são melhora bastante as coi-

Na estação dos Escoteiros a
alta tensão é fornecida por um
pequeno grupo motor-gerador.
("18). Mas o typo idealísado pa-
ra serviço de campo dos rapazes
prevê o emprego de válvulas re-

ceptoras usando batterias B de
200 volts mais ou menos.

" Um" "transformados de miero-
nhone Í1I20) pode ser substi-

tuído também oor uma bobina
Ford (ia).

que está em funecionamento e por um rEeostatO lo igualmente
serve para demonstrações tech- dispensável em certas condições.

Na placa da oscilla.dora ha um
Esse transmissor emprega clioke de 200 espiras de fio 28

circuito Hartley acoplado e em tubo de 8 cm. (u). Um
usa modulação ua placa, syste- milliampêre ua placa da oscil-
tna Heising, que é melhor pelo ladora (' i2) e outra na da oscil-
consenso unanime dos especia- ladora (13) permittem acompa-
listas. As características dessa nhar melhor que se passa no
pequena estação radiotelephoni- apparelho durante a transmis-
ca são as seguintes, de acordo
com as indicações da figura. A
antena (t) tem 2^ metros. A

( 14! na placa da válvula modu-
onda utilisada. Para ondas cur- ladora (15) riielhora bastante

resultado. A alma da modula-
iffila hélice de fita de cobre. ção neste apparelho é uma gran-
Para ondas longas (400 m.) de bobina de núcleo de ferro —
ÈB&reEa-se um fundo de cesta sparck-choke

I 16) que tem =|o

curo acoplamento com a bobina Henrys, mas pode ser substitui-

O microphone usado é um ty-

po commum de carvão, traba-

lhando com 8 volts (20). Alem
da batteria do mtcrophone em-
prega-se uma batteria de fila-

mento e jUtra, batteria C, para
a grade da. válvula moduladora.
A pureza dos "sons emittidos 1 de-

pende bastante do speech-choke
e da tensão desta batteria de gra-
de da válvula moduladora.
No systema aqui descripto é

indispensável que a válvula mo-
duladora seja no mesmo typo da
oscilladora. Usando duas oscil-

1adoras é necessa.rio empregar
duas moduladoras.
.A modulação neste apparelho

segue as variações da corrente
de nlaca da válvula moduladora,
por sua vez dependente das va-
riarões da erade sujeitas ás cor-
rentes influenc ; adas pelas fre-
ouencias dos sons que actuam



, O UNIDYNO
V.ilvulas de Duas Síttde

Estas válvulas, tamliem cha-
madas "Válvulas de 4 elíCtror

dos'' por causa da sua grade
supplementar tem lido unia fa-

ma accideutada. Ha quem diga
maravilhas do seu uso; ha quem

da
-V veçdade. como sempre ai

dRS grandes* vaíitagei

grades é a pequena voltagem
da placa que ellas requerem,
tornándo-as assim de manuten-
ção muito mais commoda e ba-

i:na,!íinai!o pelos Srs. Rngers
Daw<%r que o e'

rfVítoj do qual mi

^à"l,à.tteriaE. \

Depois cahiu no esquecitiw

:.-.. -a- eme as válvulas de tji

ilo , Tal qual ^e encontra

íKlactancía de

pa-

PARABÉNS AO BRASIL

1 li"-;.\Divíi J-'HAI.HQI']'J



TELEFUNKEN
Orando stock

de material pura

transm-ipRiin

em ondas cartas

54-

Kodaks»

ÓPTICA 1NQLEZA
J Rua do Ouvidor, 127 ^
' U. J

El %
OS PHONES

Strombergl • Carlson

se destacam d'entre todos pelo

seu perfeito enrolamento e po-

tencia de iman, pois, na distancia de uma poflegada a

placa é attrahída com grande facilidade

Representante Geral

5ffl Luiz Corção
/ ^^ ^^"Hf RUA DE S. PEDRO, 33

Telephone Norte 4799

\a=m-
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ASSIM AMPLIFICAM AS UflLVGLflS

-- TELEFUNKEN --

j
-M

Esta é a marca registrada

das

famosas baterias

£«

Representante para o

Rio de Janeiro:

Luiz Corcão
Rua de. !S. Pedro, 33

Telephone Norte 4799

-m
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1
Amplificador e alto-fallante para audições

j
n

publicas em grandes salões, praças, theatros, campos

de foot-ball, etc.

^ Capacidade para 5.000 pessoas

Cia. Nacional de Communicações sem Fio
[

Represe > rara todo o Brasil

SECÇÃO BHOADCASTING ESCRIPTORIO CENTRAL

RUA SKTE BE SETEMBRO, 205 Rio de Janeiro MU 01) KOSiHIO, M .i." andar

v^

í A.


